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Bijlagen 1

Geachte heer Bruins,

U bent momenteel in onderhandeling met het bedrijf Biogen over de vergoeding van het
geneesmiddel Spinraza voor patiënten met de ernstige spierziekte SMA zoals dat nu in een
groot aantal Europese landen gebeurt.

Vergoeding in Europa
ln veel Europese landen wordt Spinraza inmiddels vergoed, soms voor de hele
patiëntengroep, in andere gevallen onder sterk variërende condities. Graag informeren wij u bij
deze over de stand van zaken met betrekking tot de vergoedingsafspraken in de verschillende
Europese landen, U treft deze informatie in de bijlage aan.

Geen leeftijdsgrens
Zoals wij in een eerdere brief aan u hebben aangegeven kunnen bij de spierziekte SMA vier
typen worden onderscheiden. Het ziektemechanisme is bij alle typen en op alle leeftijden
gelijk. Op basis van de onderzoeken van de fabrikant (ENDEAR en CHERISCH trials) kan er
daarom geen leeftijdsgrens voor de werkzaamheid van Spinraza worden vastgesteld. Medisch
gezien is elke leeftijdsbegrenzing voor de behandeling met Spinraza volstrekt arbitrair. Een
leeftijdsbegrenzing voor de vergoeding van Spinraza is voor ons dan ook onaanvaardbaar.

Nader ondezoek naar behandeleffecten
We kunnen alleen vaststellen dat het medicijn op alle leeft'rjden op dezelfde wijze het
ziektemechanisme beïnvloedt. Over hoe dit uitwerkt op het ziekteverloop op latere leeftijd,
weten we nog te weinig. De eerste signalen uit het buitenland zijn bemoedigend, maar nader
ondezoek hiernaar is zeker noodzakelijk, zo mogelijk met behulp van beeldvormende
technieken zoals die in het UMC Utrecht voorhanden zijn.
Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat een minderheid van de patiënten niet of nauwelijks
reageert op het geneesmiddel. Waarom dit zo is, is vooralsnog onduidelijk. Dat vraagt ook om
nader onderzoek,
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Wij menen dat de medisch specialisten en de indicatiecommissie van het SMA

expertisecentrum op basis van betrouwbare informatie op individuele basis bij patiënten

moeten kunnen vaststellen en besluiten of behandeling met Spinraza tot een voor de patiënt

relevant behandeleffect zal leiden.

Gepasf gebruik
Spierziekten Nederland onderschrijft het streven van de overheid naar een gepast gebruik van

dure geneesmiddelen. Het is onverantwoord dergelijke middelen aan te wenden wanneer er
geen behandeleffect is, Maar even verwerpelijk is het om werkzame middelen te onthouden

aan mensen die aan een sterk invaliderende, fatale aandoening leiden; zeker wanneer dit de

enige behandeloptie is.

Daarom dringen wij er bij u op aan het geneesmiddel Spinraza breed toe te laten, waarbij de

afbakening van vergoeding niet wordt gezocht in een (arbitraire) leeftijdsgrens, maar in de
groep waarin het middel aantoonbaar werkzaam en effectief is en daar moet nader ondezoek
naar gedaan worden.

Vanzelfsprekend zijn wij altijd beschikbaar u een toelichting op het bovenstaande te

verstrekken. Een reactie op deze brief stellen wijzeer op prijs.

Met vriendelijke g roet, 3

Drs. M.F.Th. Timmen
Directeur
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Huidige stand van zaken vergoeding Spinraza in Europa

voor zover bij Spierziekten Nederland bekend

Oostenrijk Breed vergoed - Types l, ll en lll
België Onderhandelingen gaande

Bulgarije ln voorbere iding
Cvprus Onderhandelingen gaande
Denemarken Vergoed type 1.

Duitsland Alle leeftijden en types SMA 5q. Besluit loopt tot 2020
Engeland & Wales ln voorbereiding
Estland ln voorbereiding
Finland Vergoed tot 18
Frankrijk Tijdelijk vergoed Types l, ll en lll alle leeftijden
Griekenland Vergoeding breed voor Types I en ll; Type lll loopt
Hongarije Onderhandelingen gaande

lerland Onderhandelingen gaande

lsraël Vergoed alle leeftijden - Types l, ll en lll
Italië Vergoed alle leeftijden - Types l, ll en lll
Kroatië Vergoeding voor 23 patiënten
letland ln voorbereid tng

Litouwen ln voorbereiding
Luxemburg Vergoeding alle leeftijden - Types l, ll en lll
Macedonië Vergoedingsbesluit is genomen, breed alle SMA 5 q

Nederland Onderhandelingen gaande. EAP en tussenoplossing
Noord lerland Onderhandelingen gaande

Noorwegen Vergoed - Kinderen (tot 18 jaar) Types l, ll en llla
Oekraïne ln voorbereiding
Polen Positieve aanbeveling overheid voor brede toelating alle SMA 5q. Onderhandelingen gaande
Portugal Onderhandelingen gaande. Vooringenomen besluit om te vergoeden
Roemenië Onderhandelingen gaande

Rusland ln voorbereiding
Schotland Onderhandelingen gaande

Servië Onderhandelingen gaande

Slovakije ln voorbereiding
Slovenië Vergoeding kinderen Types l, ll and lll
Spanje Vergoeding breed alle leeftijden - Types l, ll and lll
Tsjechië Onderhandelingen gaande

Turkije Onderhandelingen gaande. Named patient programma
Zweden Vergoeding tot 18 jaar Types l, ll and llla
Zwitserland Vergoeding (Type l, ll, lll) tot 2O jaar
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